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 ولالموضوع اال
 

1
 .ومعرفة حقيقتها  ( صفاته ) االنسان اهتمت بدراسة ماهية  -
 .فالروح في اعتقادهم مصدر السلوك  -.و الروح وهكذا فقد ارتبط علم النفس في هذه المرحلة بالنفس أ -

2
 ( علم وظائف األعضاء)فيها بدأ علم النفس يستقل عن الفلسفة ويرتبط بعلم الفسيولوجيا -

  م1781ل معمل تجريبي لعلم النفس في العالم بجامعة ليبزغ بألمانيا عامأنشأ فونت أو -1
     تحدد موضوع علم النفس في هذه المرحلة في دراسة الشعور أو الوعي  -2
 .م 1771أسس مجلة الدارسات الفلسفية عام  -

 : تركزت  البحوث  التجريبية في معمل فونت التجريبي على ثالثة محاور هي
 .إلدراك الحسي عمليات ا -ا
 . دراسة العالقة بين المثيرات الحسية واالستجابات أو ردود األفعال الناتجة عنها -ب
 .دراسة زمن الرجع وهو الفاصل الزمني الذي يفصل بين ظهور المثير وحدوث االستجابة  -ج

 .مرحلة استقالل علم النفس عن باقي العلوم وخاصة عن الفسيولوجي  3

1
 . دراسة الخبرة الداخلية الشعورية المباشرة للفردحددت موضوع علم النفس فى  

 . منهج االستبطان أو التأمل الباطني هو المنهج المناسب لدراسة هذه الخبرة الشعوريةأكدت أن 

2
 .نظرت إلى علم النفس على أنه علم السلوك الذي يمكن مالحظته وقياسه كالضحك والبكاء واللعب والكتابة -

3
 .أكدت على أثر الدوافع الالشعورية في سلوك الفرد  -
 .وى الداخلية والغرائز والدوافع الالشعورية أكدت على أن ما يحكم سلوك الفرد ويوجهه هو الق -

على أن إدراكنا لألشياء يبدأ بإدراك الصيغة 4

 .فنحن ندرك مثالً الوجه ككل وليس اي جزء منه  الكلية ، وليس بإدراك األجزاء والعناصر الجزئية

5
 .... (و االنتباه واالدراك والذاكره  حسا اال) اهتمت بدراسة العمليات المعرفية العليا عند االنسان مثل   -
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 ثانيالموضوع ال

لثاني والنصف ا/ وتعني نفس  psychoهي كلمة يونانية تتكون من مقطعين 

logy  وتعني علم والكلمتين معا تعني علم النفس.

 .القوانين التى تم التوصل إليها عن طريق التجارب أو المالحظات مجموعة من  2

 هو كل ما يصدر عن االنسان من استجابات ردا على مختلف المثيرات 3

4   
 .التعب مثل  فسيولوجيةمثل الخوف أو تكون  نفسيةهى التي تأتى من الداخل قد تكون   

مثل مقابلة  اجتماعيةمثل رؤية ثعبان أو  طبيعيةهي التي تأتى من الخارج قد تكون  

   . صديق بعد غياب

 . تتمثل في التفكير واالبداع والتذكر والتعلم واالنتباه: االنشطة العقلية  -أ          5
 .او الكراهية او الخوف او الغضب .. تتمثل في الفرح او الحب : االنشطة االنفعالية  -ب
 .وتتمثل في سلوك اللعب واالنطواء و التعاون والمشي والعدوان : االنشطة االجتماعية  -ج
 .نشاط يقوم به االنسان او الكائن الحي عموما كاستجابة لموقف ياوجهه او منبه ينبهه  6

 .ووصفها وتفسيرها  االنسان حاطة الشاملة بكافة جوانب أفعالاإل -1

 ركوب السيارة سلوك ، ولكن ما هو الدافع وراءه ، قد يكون الذهاب للمدرسة : مثال 

 ، ولذلك فالتنبؤ بالسلوك هو " الشك أن الفهم والتفسير الصحيح للسلوك يساعد على التوقع به مستقبال  2

3 
 ضبط الظروف التي تؤدى إلى حدوث ظاهرة معينة : فضبط السلوك والتحكم فيه يقصد به  - 

 فروع علم النفس: الموضوع الثالث 
 

 السلوك والتنبؤ  توقع و فهم السلوك اإلنساني وتفسيره -تحقيق هدفين من أهم أهداف علم النفس وهما ا :تهدف إلى و
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 .ويهتم بصياغة القوانين  وهو يعد مدخال لكل العلوم النفسية  فهو يقدم األسا  النظري لكل فروع علم النفس -
 . اإلحسا  والذكاء: من موضوعاته  -

2
 ويتم استخدامة في تعديل السلوك ... االدراك اكتشاف العمليات المعرفية التي تحدث لالنسان مثل االنتباه و

3
 . يهتم بدراسة الجهاز العصبي -وظائف االعضاء             يهتم بدراسة -
 . يهتم بدراسة وظائف الغدد وتأثيرها على السلوك -

4
 . قائى أو علم النفس التطورعلم النفس اإلرت: يطلق علية مسميات مختلفة ، مثل  -
 .يهتم بالنمو واالرتقاء اإلنساني منذ لحظة اإلخصاب ثم الميالد إلى مرحلة الشيخوخة  -

5
  . االجتماعية ظروفيهتم بدراسة سلوك الفرد الناتج عن تأثره بال -
  وانين التفاعل االجتماعي يهتم بدراسة تأثير الفرد في اآلخرين وذلك بهدف التوصل إلى ق -

6
 بين األفراد  أو بين المجتمعات أو بين الذكور واإلناث ( النفسية)يهتم بدراسة الفروق واالختالفات السيكولوجية   

 
 .فيه توجيه السلوك وضبطه والتحكمهو تحقيق الهدف الثالث من أهداف علم النفس و  :تهدف إلى 

1
 . يهتم بتطبيق مبادئ وقوانين التعلم في عملية التدريسو قوانين علم النفس في مجال التربية والتعليم  يهتم بتطبيق

2
 .الكفاءة اإلنتاجية للعامل يهتم بتطبيق مبادئ وقوانين علم النفس في مجال الصناعة ، وذلك بهدف رفع

 . للعاملين ، وذالك باختيار العامل المناسب للعمل المناسب له وتدريبه عليه  والمهنييهتم بتحقيق الرضا النفسي  

3
 .يهتم بتطبيق مبادئ وقوانين علم النفس في مجال التجارة وخاصة اإلعالن التجاري

 . فسية التي تؤثر في المستهلكين وطرق معامالتهم وكيفية جذبهم لشراء سلعة معينةيهتم بدراسة العوامل الن 

4
 قوانين علم النفس في المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة وذلك بهدف رفع كفاءة القوات المحاربة  يهتم بتطبيق 

5
 االضطرابات النفسية والعقلية وتشخيصها وعالجها ، كالقلق وعيوب النطق  يهتم بدراسة أسباب

6
 .يهتم بدراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته ، وذلك بهدف الوصول إلى األسلوب األمثل لتعامل اإلنسان مع البيئة

يهتم بفهم السلوك السياسي من منظور نفسي -8

يتم تطبيق النظرية النفسية السياسية في  -يهتم بفهم العالقات المترابطة بين االفراد والمواقف والمعتقدات والتنشئة  -
 والسياسة الداخلية للفرد وتلعب في ذلك عدة موءسسات مثل االعالم والمدرسة  عدد من العمليات مثل الدور القيادي
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 نفسمناهج البحث في علم ال: رابع الموضوع ال

 

مالحظة الفرد لنفسه وتأمله لذاته ليخبرنا عما يدور بداخله من أفكار ومشاعر "1

 .نفعله حين نصف ما نشعر به من تعب أو قلق ألحد األصدقاء ما -مثال "     وأحاسيس

2

 الخوف ككأحالم النوم أو أحالم اليقظة ، وما يشعر به الفرد   :لظواهر النفسية ا ضدراسة بع -1

  .عن مجموعة من األسئلة" أو شفويا" عندما يطلب من الفرد اإلجابة تحريريا: االستفتاءات الشخصية  -2

 .التعرف علي ميول اال فراد نحو االشياء المختلفة  -4     العالج النفسي -3

3
 أن الشخص الذي يصف مشاعره قد يتعمد تضليل الباحث وخداعه  -1
   أن الشخص أثناء االستبطان ينقسم إلى باحث ومبحوث -2
 .صعوبة استخدامه في مواقف التفكير العميق أو أثناء االنفعاالت الحادة  -3
 . ية يصعب استخدامه مع األطفال ومنخفضي القدرة اللغو -4

1
 "على متغير أخر بطريقة تعتمد على التحكم الكمى الصارم والدقيق فى المتغيرات متغيردراسة أثر "
 . دراسة أثر الضوضاء على التحصيل المدرسى:  مثال 

2

 : بمعنى التحكم الكمى الصارم والدقيق فى المتغيرات التي تصنف إلى 

 (الضوضاء)نريد معرفة درجة تأثيرة ..... المتغير مستقل 
 (التحصيل المدرسى)نريد معرفة درجة تأثره  ....... المتغير تابع  
 .وهو اى تدخل بدون قصد أثناء التجربة ويراد عزله  : المتغير الدخيل

 

 .المجموعة التجريبية وهى المجموعة التى تتعرض للمتغير المستقل -
 .المجموعة الضابطة وهى المجموعة التى يتم مقارنتها بالتجريبية وال تتعرض الى متغير -

1
 "بين متغيرين على ما هما عليه في الواقع دون التحكم في المتغيراتدراسة العالقة " 
دراسة الفرق بين المتخلفين عقليا وبين متوسطي الذكاء في التفاعل االجتماعي فال نستطيع  أن نحول :  1مثال

 .بعض النا  إلى متخلفين عقليا لكي نقارنهم بغيرهم 
 المدمنين في سرعة اإلدراك  دراسة الفرق بين مدمني المخدرات وغير:   2مثال
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 .دراسة تاريخ حياة الفرد ودراسة البيئة االجتماعية التي نشأ فيها الفرد وجميع الظروف التي تحيط به  -أ

مع الشخص الذي يمثل اعطاء الفرد بعض االختبارات والمقاييس النفسية وإجراء العديد من المقابالت  -ب

 .لتكوين صورة شاملة عن شخصيته . الحالة 

 .يهتم بجمع المعلومات حول الظاهرة من خالل عملية المالحظة 

 : يستخدم طريقتين في الدراسة 

 .وفيها يتم متابعة الظاهرة لفترات زمنية طويلة  1

 .وفيها يتم متابعة الظاهرة من خالل عدد كبير من االفراد  2

 :الموضوع االول 
 تتبع اهم مراحل نمو وتطور علم النفس  ؟ -1

 وضح اهم اسهامات الفلسفة اليونانية فى االهتمام بالدراسات النفسية ؟ -2

 تكلم عن اهم خصائص المرحلة الفسيولوجية والبيولوجية ؟  -3

 ح اهم اسهامات فونت فى علم النفس الحديث ؟وض -4

 متى وكيف نشأ علم النفس الحديث ؟  -5

 قارن بين المدرسة البنائية والسلوكية ؟  -6

 قارن بين مدرسة التحليل النفسى والجشطلت  ؟  -8

 : الى اى مدار  علم النفس تنتمى هذه الموضوعات   -7

 دراسة الخبرة الشعورية  - أ

 دراسة حاالت الالشعور  - ب

 سلوك الموضوعى الظاهر القابل للمالحظة دراسة ال - ت

 االدراك البد ان يتم فى صورة كلية  - ث

 تركزت البحوث التجريبية عند فونت على ثالث محاور ناقش هذه المحاور ؟  -1

 : حدد الصواب والخطأ مع التعليل  -11

  17بدات الدراسات العلمية لعلم النفس فى القرن ال -1

  علم النفس تمتد جوره الى الماضى البعيد -2

 اهتم فالسفة اليونان القدامى بدراسة الروح  -3

 مراحل  3مر علم النفس ب -4

 هناك عالقة وثيقة بين علم النفس وعلم الفسيولوجيا  -5

 بدا علم النفس التجريبى الحديث على يد العالم االلمانى فونت  -6

 تعددت وتنوعت  مدار  علم النفس  -8

 تهتم المدرسة البنائية بدراسة السلوك الظاهر  -7

 لمدرسة السلوكية بدراسة الخبرة الشعورية تهتم ا -1
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 تهتم مدرسة الجشطلت بدراسة االدراك ككل  -11

 ترى مدرسة التحليل النفسى ان الدوافع الالشعورية لها تاثير فى سلوك الفرد  -11

 تركزت البحوث التجريبية فى معمل فونت على ثالث محاور  -12

 اكد فرويد على اهمية الجانب الالشعورى فى سلوك االنسان  -13

 الموضوع الثانى 
 حدد التعريف العلمى لعلم النفس  -1

 التعريف العلمى لعلم النفس يتضمن عدة عناصر اساسية وضح ذلك  ؟ -2

 ما المقصود بالسلوك ؟ -3

 يتمثل السلوك فى عدة انشط وضحها مع ذكر االمثلة ؟ -4

 حدد معنى المثير موضحا انواعه ؟ -5

 ما اهم اهداف علم النفس ؟ -6

 : تعليل حدد الصواب والخطأ مع ال -8

 يتضمن التعريف العلمى لعلم النفس عدة عناصر  -1

 السلوك هو كل ما يصدر عن االنسان من استجابات  -2

 يتمثل السلوك االنسانى فى مجموعة من االستجابات واالنشطة  -3

 تقتصر المثيرات على المثيرات الداخلية فقط  -4

 الموضوع الثالث
 قارن بين علم النفس االكلينكى والتجارى  -1

 ن اهتمامات المجاالت االساسية والتطبيقية لعلم النفس قارن بي -2

 قارن بين علم النفس التربوى والبيئيى  -3

 اذكر اهم مجاالت علم النفس التجارى  -4

 حدد اى فروع علم النفس تنتمى اليه هذه الموضوعات  -5

 العمليات المعرفية   - أ

 مساعدة المعلمين والمربين فى حل المشاكل التربوية  - ب

 ت السلوكية دراسة االضطرابا - ت

 العالقة بين االنسان والبيئة  - ث

 قارن بين علم النفس الصناعى والتجارى  -6

 حدد الصواب والخطأ فى العبارات االتية مع التعليل  -8

 هناك عالقة بين المجاالت االساسية والتطبيقية لعلم النفس  -1

 علم النفس االكلينكى يهتم بدراسة الدوافع واالنفعاالت  -2

 راسة البيئة يتدخل علم النفس فى د -3

 ترتبط مشكالت الشباب والمراهقة بعلم النفس االجتماعى  -4

 يهتم علم النفس االجتماعى بدراسة العالقة بين الفرد والمنبهات االجتماعية  -5

 دراسة علم النفس ال تجدى لرجل الصناعة ولها جدواها للمعلم فقط  -6

 يهتم علم النفس بدراسة تحقيق الرضا النفسى والمهنى للعاملين  -8

 يهتم علم النفس الصناعى بدراسة االسس الفسيولوجية للسلوك  -7

 يعد علم النفس العام مدخال لكل العلوم النفسية  -1

 يستخدم علم النفس فى رفع فاءة القوات المسلحة  -11

 الموضوع الرابع
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 ما المقصود بمنهج االستبطان ؟ -1

 ما هى مبررات استخدام منهج االستبطان ؟ -2

 هت لمنهج االستبطان وضح اهم االنتقادات التى وج -3

 حدد اهم مالمح المنهج االكلينكى  -4

 متى يستخد الباحث المنهج شبه التجريبى دعم اجابتك باالمثلة ؟ -5

 حدد اهم شروط المنهج التجريبى ؟ -6

 قارن بين المنهج التجريبى وشبه التجريبى ؟ -8

 ما هى عيوب المنهج التجريبى ؟ -7

 قارن بين منهج االستبطان والمنهج االكلينكى ؟ -1

 : حددالصواب والخطأ مع التعليل  -11

 هناك منهج واحد صالح للدراسة فى علم النفس  -1

 يستخدم المنهج شبه التجريبى فى دراسة العالقة بين التحصيل الدراسى ومسوى الدافعية  -2

 المنهج التجريبى ادق من المنهج شبه التجريبى  -3

 لغة فى الطفولة على عملية التفاعل يستخدم المنهج شبه التجريبى لدراسة اثر الحرمان من الخبرات ال -4

 يستعين علماء النفس فى تجاربهم بالمنهج شبه التجريبى  -5

 يقوم منهج االستبطان على اسس موضوعية دقيقة  -6

 يوضح المنهج شبه التجريبى العالقة بين متغيرين  -8

 للمنهج التجريبى شروط يجب مراعاتها  -7

 وجه لمنهج االستبطان انتقادات عديدة  -1

 ت الستخدام منهج االستبطان هناك مبررا -11

 المتغير المستقل هو الذى يراد معرفة درجة تأثره بالمغير التابع  -11

 المجموعة التجريبية هى التى ال تتعرض للمتغير المستقل  -12

 يستخدم المنهج االكلينكى فى العيادات النفسية  -13

 يعتمد المنهج االكلينكى على دراسة الحالة الواحدة  -14

 :السؤال االول  
 عرف علم النفس  -1

 قارن بين المنبهات الداخلية والخارجية  -2

 والفسيولوجى  -وضح اهم اهتمامات كل من علم النفس التربوى   -3

 ما المقصود بمنهج االستنبطان موضحا عيوبه  -4

 : حدد الصواب والخطأ فى العبارات االتية : السؤال الثانى 
 على ان االدراك يتم بصورة كليةركزت المدرسة البنائية  -1

 نشأ علم النفس الحديث على يد عالم النفس االمانى فونت   -2

 : السؤال الثالث 
 من اهداف علم النفس فهم السلوك وتفسيره وضح ؟ -1

 قارن بين المنهج التجريبى والمنهج شبه التجريبى ؟ -2

 تناول اهم اهتمامات علم النفس التجارى واالجتماعى  -3
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 الدوافع : الموضوع االول 

 . حاله من التوتر الداخلي تدفع الكائن الحي للقيام بنشاط يؤدي الي اشباع الحاجة او تحقيق هدف هو 

 .هدفه وإشباع حاجته لبحث عن الطعام وتناوله لتحقيق ل يعد الجوع دافع ألنه يحرك الفرد : مثال  

هي شعور الفرد بافتقاده لشئ ما مما يؤدى إلى توتره الذي يدفعه إلى القيام بنشاط معين يؤدى  1

 .مثل الحاجة للماء عند العطش . إلى إشباع الحاجة 

ي يدفع الفرد من الداخل للقيام بسلوك معين بهدف إشباع وجه الداخلي المحرك للدافع فهو الذمال 2

 ( .تقلصات المعدة اثناء الجوع )  . حاجة فطرية فسيولوجية أو غاية حيوية تضمن له البقاء

 .هو شئ خارجي مادي أو اجتماعي يستثير الدافع الذي يدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما  3

 .جياً لدافع العطش فالماء مثالً يمثل باعثاً خار

 .تزيد من فهم االنسان لنفسه ولآلخرين .1
 .تساعدنا على التنبوء بسلوك اآلخرين .2
 .قة الالزمة لتحقيق الهدفتنشط سلوك الفرد وتمده بالطا .3
 .توجه سلوك الفرد نحو الهدف فالجائع يتجه نحو الطعام .4
 .تعمل على استمرار السلوك حتى يتحقق الهدف .5

1

/ التنفس )بحفظ حياة الفرد مثل دوافع قد ترتبط  هي الدوافع التي يولد الفرد مزودا بها عن طريق الوراثة ، -
 .وقد ترتبط بحفظ بقاء النوع مثل دافعي الجنس واألمومة( الجوع / العطش 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 هي الدوافع التي يقوم الفرد بمفرده -1

يترتب على عدم إشباعها  هى الدوافع التي -2

 موت الفرد

دوافع التنفس والعطش  و الجوع  و 

النوم  و االخراج  و االحتفاظ 

 بتوازن درجة حرارة الجسم

 تقوم على أسا  عضوى فسيولوجي

تحتاج في إشباعها إلى اشتراك الفرد مع فرد 

 أخر

 فردال يترتب على عدم إشباعها موت ال

 دافع األمومة

 دافع الجنس

2 

 هي دوافع ترتبط بالبناء أو التكوين النفسي واالجتماعي للفرد*  

هي دوافع مشتركة بين جميع أفراد  -

المجتمع بسب تقارب الظروف 

 .البيئيةاالجتماعية و

 .يكتسبها كل إنسان من خبراته اليومية  -

 دافع االجتماع

 التملكو االنجازو التجمع

 التقليد واالنتماء

ويتطلب إشباعها ضرورة وجود اآلخرين  -

 وتشجعيهم

هي دوافع يتميز بها األفراد بعضهم  -

عن بعض  بسب اختالف الظروف 

ينشا فيها الفرد  النفسية واالجتماعية التي

واختالف الرغبات والميول والنزعات 

 واألذواق واالتجاهات

 حب االستطالع

 الحاجة إلى التجديد

 الحاجة إلى اقتناء وجمع طوابع البريد

 نفعاالت اإل: الموضوع الثاني 
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1

من التغيرات نشعر بعدد   -عندما نتعرض لخبرة انفعالية شديدة مثل الخوف الشديد أو الغضب الشديد
الفسيولوجية التي تنتج عن تنشيط بعض خاليا المخ وخاصة الجهاز العصبي الذي يمد الجسم بالطاقة لمواجهة 

 ( .الخطر) الطوارئ
 :وأهم هذه التغيرات الفسيولوجية التي تصاحب االنفعال  - 
 .سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم  -1
 .سرعة التنفس واتساع حدقة العين  -2
 .زيادة العرق ونقصان اللعاب  -3
 .زيادة سكر الدم في المواقف الصعبة وزيادة تجلط الدم في حالة الجروح  -4

2

فعندما يمر الشخص بالموقف الكثر من مره تتكون ن تقديرنا للموقف يسهم فى تشكيل خبرتنا االنفعالية ا -

ولكن إذا عملت أن هذه السيارة  –( بالخوف)فإنك ستشعر  –ذا رأيت سيارة مسرعة تنحدر بشدة نحو حفرة عميقة إ" مثال  . خبرته 

 (.فالتقدير المعرفي يحدد شدة االنفعال ونوعه)فإن خوفك سيقل  –جزء من لعبة في المالهي 

3

رات الظاهرة والحركات واألوضاع الجسمية واأللفاظ واإلدمان واإلشارات وهو يشتمل على مختلف التغي -
ونبرة الصوت وغير ذلك من تغييرات في السلوك الظاهري والتي تصاحب االنفعال ويوضح الشكل المقابل 

 . تغييرات الوجه الخارجي التي تصاحب االنفعاالت لشخص واحد

 .ه ونبتعد عنه شخص يبدو عليه انفعال الغضب نحذر من:    مثال

  تعد االنفعاالت واألحاسيس العاطفة من أقوى الروابط التي تديم المحبة والمودة بين النا  -1
 .حياة الفرد  تفيد التعبيرات الفسيولوجية التي تصاحب االنفعاالت في حفظ -2

 

 الت كتعبيرات الوجه مثال عملية التخاطب تخدم التعبيرات الخارجية الظاهرة التي تصاحب االنفعا -3

 :، وأدلة ذلك عديدةليهايقودإواالهداف التى الحكم علي االنفعال من خالل نتائجه يقاس   -
 .الخارجي عندما يدفع الفرد للتعامل بطريقة مناسبة مع الخطر له نتائج إيجابية،الخوف قد يكون  -

 التحرر من الميول واالتجاهات السلبية كاألنانية  -1
 ال تتالعب به المثيرات التافهة  -2
 التعبير عن االنفعاالت بصورة متزنة ويعبر عن رأيه بهدوء  -3
 يتمكن من ضبط النفس فى المواقف التى تثير االنفعال  -4

له اثار ايجابية حيث 
يزيد الخيال وينشط 
الفكر ويقوى الرغبة 
 فى االنجاز

 : يؤثر سلبيا على كل وظائف العقل ويؤدى الى
به اال فالمنفعل ال يرى فى خصمه اال العيوب وال يرى فى حبي: تشوة االدراك  -1

 محاسنه
 فالطالب ال يتذكر االجابة بسبب الخوف الشديد: اضعاف القدرة على التذكر  -2

 اندفاع الفرد الى السلوك الغير مهذب -3
 (الشائعات ) الوقوع فريسه لالستهواء  -4

 الجمود الفكرى وعدم التفكير السليم -5
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 الموضوع االول 
 حدد مفهوم الدافع  -1

 ا هى الخصائص التى تتسم بها الدوافع م -2

 الحاجات الفسيولوجية تمر بدورة كاملة علل  -3

 ؟( الباعث   –الحافز  -الحاجة  )  ماذا يقصد ب  -4

 قارن بين الدافع والباعث ؟ -5

 حدد اهم سمات الدوافع الفطرية االولية ؟ -6

 كيف يمكن تصنيف الدوافع الفطرية موضحا باالمثلة  ؟ -8

عدم اشباع الدوافع الفسيولوجية الخالصة  والفسيولوجية ذات الطابع ) على كل من  ما النتائج المترتبة -7

 ؟( االجتماعى 

 حدد اهم سمات الدوافع النفسية المكتسبة ؟ -1

 تصنف الدوافع الثانوية الى قسمين ناقش ؟ -11

 بم تفسر  طريقة اشباع الدوافع تتسم بالمرونة  -11

 ع ؟بم تفسر الدافع االقوى له االولوية فى االشبا -12

 حدد الصواب والخطأ مع التعليل  -13

 يعد الحافز مثيرا داخليا بينما الباعث مثيرا خارجيا  -1

 هناك دوافع فسيولوجية ذات طابع اجتماعى  -2

 الحاجات االجتماعية لها طابع دورى  -3

 الحافز هو الهدف الموجود فى البيئة الخارجية  -4

 لفردية الحاجة لالحتفاظ بتوازن داخلى لحرارة الجسم من الدوافع ا -5

 الدوافع الفسيولوجية تعمل على المحافظة على حياة الفرد  -6

 الهدف الموجود فى البيئة الخارجية يسمى باعث  -8

 يمكن لالنسان ان يستغنى عن الدوافع الفسيولوجية  -7

 ال تتناسب الطاقة المبذولة مع قو الدافع  -1

 دافع االنجاز من الدوافع الفسيولوجية  -11

 وائد لالنسان تحقق الدوافع العديد من الف -11

 تتناسب قوة الدافع عسكيا مع الجهد المبذول الرضاء الدافع  -12

 تسمى الدوافع العضوية بالدوافع الفسيولوجية  -13

 يمكن مالحظة الدوافع مباشرة  -14

 تتسم طريقة اشباع الدوافع بالمرونة  -15

 الدافع االقوى له االولوية فى االشباع  -16

 الدورى تتميز الدوافع الفسيولوجية الفطرية بالطابع  -18

 من الممكن تصنيف الدوافع على اسا  من مصدر الدافع  -17

 من سمات الدوافع الثانوية انها مكتسبة  -11

 الدوافع الثانوي ثابتة ال تتغير  -21

 الموضوع الثانى 
 عرف االنفعاالت  ؟ وما هى الجوانب االساسية لالنفعاالت ؟ -1

 ناقش اهم مظاهر االنفعاالت الفسيولوجية ؟ -2
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 نفعال يخدم عملي التفاعل االجتماعى عللالجانب التعبيرى لال -3

 تصنف االنفعاالت على حسب مصدرها  والموقف التى تظهر فيه وضح ذلك  ؟ -4

 برهن على اهمية االنفعال فى حياة االنسان ؟ -5

 دلل على االثار السلبية لالنفعاالت الشديدة فى المواقف المختلتف  ؟ -6

 يتميز الشخص الناضج انفعاليا بعدة سمات وضح  ؟  -8

 توجد عالقة وثيقة بين االنفعاالت والعمليات العقلية والسلوكية وضح  ؟ -7

 وضح كيف يسهم تقديرنا للموقف فى تشكيل الخبرة االنفعالية للفرد  ؟بمثال  ؟ -1

 ؟ (  اظهار الفرد انفعاله لالخرين  -مرور الفرد بخبرة انفعالية شديد  ) ما النتائج المترتبة على   -11

 : التعليل حدد الصواب والخطأ مع  -11

 التعبيرات االنفعالية خاصة تعبيرات الوجه تخدم عملية التفاعل االجتماعى بين االفراد  -1

 تؤثر االنفعاالت وفقا لشدتها على سلوك الفرد  -2

 التقدير المعرفى لخبراتنا االنفعالية ليس له اهمية  -3

 يمكن القيام باى عمل اثناء االنفعالت الشديدة -4

 لفسيولوجية اثناء االنفعاالت الشديدة يطرأ الكثير من التغيرات ا -5

 االفراد االسوياء يتحكمون فى انفعاالتهم  -6

 االنفعاالت المعتدلة لها اثار ايجابية  -8

 تحقق االنفعاالت عدة فوائد  -7

 منوذج امتحان على الباب الثانى
 : السؤال االول 

 ؟( االنفعال  -الجافع  ) عرف كل من   -1

 حدد اهم خصائص الدوافع  ؟ -2

 وائد االنفعاالت  ما هى ف -3

 جوانب اساسية لالنفعال اذكرها  ؟ 3هناك   -4

 : حدد الصواب والخطأ مع التعليل : السؤال الثانى 
 ان تقديرنا للموقف يسهم فى تشكيل الخبرة االنفعالية  -1

 الشخص الناضج انفعاليا يتس بسمات معينة  -2

 الحافز هو الباعث -3

 :السؤال الثالث 
 وضح أهمية دراسة الدوافع  -1

 ح العالقة بين االنفعاالت والعمليات العقليية والسلوك  ؟ وض -2

 

mohamed zweila 
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 ظهور الفكر االجتماعي وتطوره : الموضوع االول 
1

 .يئه باألخطاء واالكاذيب استعرض ابن خلدون كتب التاريخ فوجدها مل -1
 .   يصحح هذه األكاذيب ل( علم االجتماع )لذلك أكد على ضرورة قيام علم العمران البشرى  -2

2 

 :قرر ابن خلدون أن موضوع علم العمران هو االجتماع البشرى وقسم هذا الموضوع إلى قسمين هما * 

 .، ويهتم هذا القسم بدراسة حجم وكثافة السكان  البحوث التى تتعلق ببناء المجتمعويشمل  

 . البحوث التى تتعلق بالنظم االجتماعيةويشمل  
 بسبب هذه الموضوعات يعد ابن خلدون رائد علم االنثرو بولوجيا االجتماعية وليس علم االجتماع : ملحوظة 

3 

 . على الباحث أال يقبل أى شئ اال بعد التأكد من صحته  -1
 .على الباحث أن يأخذ بمبدأ المقارنه بين ماضى األشياء وحاضرها  -2
 .ضرورة التوصل إلى القوانين التى تحكم العمران البشرى وظواهره -3
 . يقوم بالمالحظات الدقيقه لظواهر المجتمع على الباحث أن -4

4

 .الكشف عن ظواهر الطبيعه والوصول إلى قوانينها (  : مباشره )أهداف نظرية  -1

 .وقائع التاريخوهى االستفاده من القوانين فى تصحيح  ( :غري مباشرة)أهداف علميه فنية تطبيقية  -2

5

 وهو يدر  المجتمع في حاله تطوره( االجتماع التطوري )ديناميكا اجتماعية ( أ
 وهو يدر  المجتمع في حاله  استقراره( االجتماع االستقراري)االستاتيكا االجتماعية ( ب

 .منهج التاريخي لتفسير الظواهر والوصول لقوانين لها استخدام المالحظة والتجربة وال

 :هو التوصل إلى القوانين التى تحكم الظواهر االجتماعية ، والتى قسمها إلى 
 (االستاتيكا االجتماعية)قوانين الثبات أو النظام  -1
 (.الديناميكا االجتماعية)قوانين الحركة والتغير  -2

6

 .جهدا نظريا كبيرا فى إقامة دعائم علم االجتماع ، وتحديد ميدانه ومناهجه( دور كايم )بذل  (1
 .اهتم  بدراسة الظواهر االجتماعية دراسة مستقلة عن غيرها من الظواهر  (2
 :  بوضوح بين نمطين من التضامن هما " دور كايم" ميز  -

 يتسم بضيق االختالفات والفوارق بين األفراد ،و 1

 .ومن ثم فاألفراد فى هذا المجتمع متشابهون ، لهم نفس المشاعر واالحاسيس، ويتمسكون بنفس القيم -

وهو التضامن الذى يقوم بين سكان المدينة الذين تمتاز تخصصاتهم المهنية ، حيث   2

 ير التكامل والتساندال تستقيم الحياة بينهم بغ
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8

1

  موضوع علم االجتماع فى دراسة الظواهر االجتماعية " دور كايم " حدد. 

  ارة عن نظام اجتماعى يمار   نشاطه من خالل مؤسساتة عب: وقد عرف الظاهرة االجتماعية بأنها 

2

  وتحررر الباحرث مرن كرل فكررة مسربقة , على ضرورة دراسة الظواهر االجتماعية كأشياء " دور كايم " أكد

 .عن الظاهرة ، واستخدام المالحظة والمقارنة

3

  هرردف علررم االجتمرراع هررو الكشررف عررن القرروانين التررى تحكررم الظررواهر االجتماعيررة وذلررك لحررل المشرركالت

   .االجتماعية 

  مناهج البحث في علم االجتماع:  الثانيالموضوع 
1 

تحكرم نظمرة وتغيرره  دراسرة علميرة بهردف الوصرول للقروانين التريهو العلم الذى يدر  المجتمع  

  " .ومشكالته 

2

1

: نشأتها وحجمها وتطورها عبر الزمن مثال : ويعنى التعرف على خصائص الظاهرة االجتماعية من حيث  *

 ة تكاليف الزواج فى المجتمع ، فالبد من معرفة متى بدأت هذه الظاهرة لو اردنا دراسة ظاهرة زياد

2

   . أى معرفة االسباب والعوامل التى ادت الى انتشار الظاهرة االجتماعية وعالقتها بالظواهر االجتماعية األخرى  *

3

لظواهر االجتماعية ، واالسباب التى ادت الى نشاتها وارتباطها بالظواهر االخرى وبعد معرفة خصائص ا -1

 ، نستطيع التنبؤ بشكلها فى المستقبل

3

 

 .جتماعية  والحوادث التى حدثت فى الماضى التاريخ هو ميدان لمالحظة الظواهر اال 

فهم الظواهر االجتماعية فى الحاضر ال يكتمل إال بمعرفة تاريخها، و التنبؤ بمستقبلها ال يتحقق إال بمعرفة   

 : وللمنهج التاريخى نوعان من المصادر لجمع المعلومات 

 ينقل عن المصادر االوليةمصادر ثانوية وهى ما و .مصادر اوليه كالوثائق والحفريات واالثار . 
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يقوم هذا المنهج على أسا  التعمق فى دراسة عينة صغيرة جدا من افراد مجتمع البحث، بهدف تحديد  

 . أسبابها 

 –مثل نزالء السجون .ويعنى ان منهج دراسة الحالة يقتصر على حاالت فريدة او خاصة وليست شائعة   

 المدمنين  

حيث إنه يتناول اشياء ظواهر الموجودة فى الوقت الحاضرالدراسة العلمية للهو ":  تعريفه   -1

 ".وقت إجراء المسح موجوده بالفعل

 ويقوم هذا المنهج على دراسة عينة مختارة بدقة لتمثل أفراد المجتمع المراد بحثه  :هدفه -2

   ،دراسة خصائص السكان، حجم األسرة فى المجتمع: نهج موضوعات كثيرة ، مثل ويعالج هذا الم  -
التخطيط : وتستخدم العديد من الجهات الحكومية فى مصر منهج المسح االجتماعى مثل وزارات  -

 واإلحصاء واإلسكان واالقتصاد والزراعة والصناعة
 :منها ،هناك عدة تصنيفات لها :ةأنواع المسوح االجتماعي. 7

هو المسح الذى يجرى على و 

 .مجتمع بأكمله

وهو المسح الذى يجرى  

 على قطاع معين من قطاعات المجتمع

المسح الذى يهتم بوصف  ووه 

 .الظاهرة فقط

-  : 

لمعرفة  ،مسح الذى يهتم بالتفسير والتحليلوهم ال
 .ةسباب حدوث الظاهرأ

1
 ".اعات المختلفة التى يتألف منها كل مركب ، يشتمل على النظم األساسية السائدة فى المجتمع ، والجم" 

2

يتكون البناء االجتماعى من مجموعة من األنساا  المترابطاة والمتفاعلاة فيماا بينهماا داخال هاذا * 
نظااام العائلااة أو القرابااة ، والنظااام : ) البناااء وتعااد ضاارورية لبقاااء المجتمااع واسااتمراره، مثاال 

 ( .قدات ، نظام اقتصادى السياسى ، نظام المعت

3

 .كل متكامل تتداخل عناصره مع بعضها البعض -أ
 فهو يستدل عليه من خالل الصورة المحسوسة للعالقات االجتماعية : ال يالحظ بشكل مباشر  -ب
 مستقر وثابت نسبيا  -جـ
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4
 .تقويتها ، والكشف عن عناصر الضعف فيه ، لمقاومتها وعن عناصر القوة داخل المجتمع تساعد فى الكشف  -أ

 .تساعد فى توجيه الجهود المبذولة لتنمية المجتمع ، ورفاهية أفراده -ب
 دقيقة عن تاريخ المجتمع وأحواله ، ومشكالته  معلوماتتوفر  -جـ

1
هااى الوضااع االجتماااعى لفاارد مااا بالنساابة لديااره ماان أفااراد المجتمااع ،أو هااى المركااز الااذى يشاادله الفاارد فااى 

 :وهي نوعين مثل مركز األب فى األسرة ، ومركز العامل فى الوحدة اإلنتاجية   المجتمع ، 

تى تنتقل للفرد من خالل الميالد أو هى المراكز ال
 الميراث أو النظام االجتماعى ، مثل  ابن االمير

وهى التى يصل إليها الفرد بمجهوداته ، وعن طريق 
 اكتساب القدرات التى تمكنه من القيام باألدوار

 او هو ما يجب ان يقوم به الفرد فى مركزه االجتماعى من افعال 2

 .هى تجمع من فردين أو أكثر ينشأ بينهم تفاعل اجتماعى ، وعالقات اجتماعية  -

 . وجود بناء أو هيكل تنظيمى -1

 .اوجود درجة من التفاعل بين أعضائه -2

 .وجود مصالح مشتركة بين أعضائها -3

 .الشعور باالنتماء للجماعة  -4

 صغيرة الحجم*

 تجمع بين أفرادها العالقات الشخصية* 

، (االتصال وجها لوجه)تصال الشخصى المباشر واال

 والروابط العاطفية 

ومن أمثلتها األسرة ، واألقارب والجيران ، * 

 .والقرية ، وجماعات األصدقاء

 كبيرة الحجم نسبيا* 

تجمع بعض المصالح أو األهداف العملية * 

الخاصة ، والعالقات الرسمية غير المباشرة بين 

  أفرادها

كالنقابات ، والمصانع : لتنظيمات من أمثلتها ا* 

 ، والمصارف 

 
 :بمعنى أن كل جماعة منها تؤثر فى األخرى ، وتتأثر بها، ونوضح ذلك فيما يلى، لعالقة بينهما تبادليةا

ومن حيث الوقت الذى يقضيه مع  ؛ فدور األب مثال فى األسرة ، يتأثر بدوره فى العمل ، من حيث الدخل،

 .أسرته
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